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РЭФЕРАТ 

Шалаш Таццяны Віктараўны 

 

ЖАНРАВА-СТЫЛЁВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ГУТАРАК І ПАДАРОЖНЫХ 

НАРЫСАЎ У. СЫРАКОМЛІ 

Агульны аб’ём дыпломнай работы – 54 старонак, спіс выкарыстанай 

літаратуры складаецца з 42 крыніц. 

Ключавыя словы: літаратуразнаўства, этнаграфія, фальклор, 

літаратурнае краязнаўства, літаратурны працэс, манаграфія, жанр, нарыс, 

гутарка, падарожжа, верш, лірычнае адступленне, апавядальнік, вобраз 

аўтара, кампазіцыя.  

Аб’ектам даследвання з’яўляецца творчая спадчына У. Сыракомлі. 

Мэта дыпломнага даследвання – комплексны аналіз ідэйнага зместу і 

жанрава-стылёвай спецыфікі польскамоўных гутарак, беларускіх вершаў і 

падарожных нарысаў У. Сыракомлі. 

Метады даследвання: біяграфічны, апісальны, тыпалагічна-

супастаўляльны, культурна-гістарычны, літаратурна-крытычны. 

У дыпломнай рабоце аналізуецца творчая спадчына Уладзіслава 

Сыракомлі – паэта, краязнаўцы, перакладчыка, гісторыка роднага краю. 

Адзначаецца дэмакратызм светапогляду і шматграннасць зацікаўленняў 

літаратара, яго выключнае паэтычнае майстэрства, засведчанае як у 

польскамоўных гутарках, так і беларускіх вершах. Паказана роля 

пісьменніка ў вывучэнні этнаграфіі, вусна-паэтычнай творчасці, гісторыі і 

культуры беларускага народа. Праводзіцца грунтоўны аналіз 

Сыракомлевай нарысістыкі, раскрываецца яе тыпалагічная адметнасць і 

характар спалучэння дакументальнага і мастацкага пачаткаў. 

У. Сыракомля – выдатны паэт і нарысіст, адзін з пачынальнікаў новай 

беларускай літаратуры. Яго творчая спадчына заслўгоўвае далейшых 

грунтоўных даследаванняў. 

Атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны пры правядзенні 

семінараў па гісторыі беларускай літаратуры, пры напісанні курсавых 

работ на філалагічным факультэце. 



 

 
 

РЕФЕРАТ 

Шалаш Татьяны Викторовны 

 

ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАЛЛАД И ПУТЕВЫХ 

ОЧЕРКОВ ВЛАДИСЛАВА СЫРОКОМЛИ 

Общий объем дипломной работы – 54 страницы, список 

использованной литературы состоит из 42 источников. 

Ключевые слова: литературоведение, этнография, фольклор, 

литературное краеведение, литературный процесс, монография, жанр, 

очерк, разговор, путешествия, стихотворение, лирическое отступление, 

рассказчик, образ автора, композиция. 

Объектом исследования является творческое наследие 

В. Сырокомли. 

Цель дипломного исследования – комплексный анализ идейного 

содержания и изучение жанрово-стилистической специфики 

польскоязычных бесед, белорусских стихов и путевых очерков 

В. Сырокомли. 

Методы исследования: биографический, описательный, 

типологически-сопоставительный, культурно-исторический, литературно-

критический. 

В дипломной работе анализируется жизнь и творчество Владислава 

Сырокомли – поэта, краеведа, переводчика, историка родного края и 

литературы. В работе показано его исключительное знание этнографии, 

устно-поэтического творчества, культуры белорусского народа. В течение 

жизни В. Сырокомля плодотворно занимался изучением жизни белорусов 

их обычаев и обрядов, фольклора и быта, архитектуры и памятников 

культуры. Он был настоящим защитником простого народа и посвятил ему 

большое количество своих произведений. Именно поэтому творческое 

наследие В. Сырокомли является ценным сокровищем для нашей 

литературы и не теряет интереса даже сегодня. 

В.Сырокомля – прекрасный поэт XIX века, основоположник развития 

новой белорусской литературы, творческое наследие которого заслуживает 

дальнейших фундаментальных исследований. 

Полученные результаты могут быть использованы при проведении 

семинаров по истории белорусской литературы, при написании курсовых 

работ на филологическом факультете. 



 

 
 

ABSTRACT 

Tatyana V. Shalash 

 

GENRE AND STYLE FEATURES OF BALLADS AND TRAVELING 

SKETCHES BY VLADISLAV SYROKOMLI 

Total volume: 50 pages, 35 sources. 

Key words: literary criticism, ethnography, folklore, literary study of local 

lore, literary process, monograph, genre, sketch, conversation, travel, poem, 

lyrical digression, story-teller, image of the author, composition. 

Object of research: V. Syrokomli's creative heritage. 

Purpose of research  is the complex analysis of the ideological contents 

and studying genre and stylistic specifics of ballads written in the Polish 

language, the Belarusian poems and traveling sketches by V. Syrokomli. 

Methods of research: biographic, descriptive, typological and 

comparative, cultural and historical, literary and critical. 

Results obtained and their novelty. In the degree research Vladislav 

Syrokomli's life and creativity are analyzed. He is a poet, regional specialist, the 

historian of the native land and literature. In the work his exclusive knowledge of 

ethnography, oral and poetic creativity, culture of the Belarusian people is 

shown. During his life Syrokomlay has been studying the life of the Belarusian 

their customs and ceremonys,folklore and way of life, architecture and cultural 

monuments seminal. He was the real defender of simple people and devoted it a 

large number of his works. For this reason V. Syrokomli's creative heritage is a 

valuable treasure for our literature and doesn't lose its interest even today. 

Syrokomlya is the great poet of the XIX century, the founder of the development 

of new Belarusian literature, whose creative heritage deserves further basic 

researches. 

 


